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1. Verwelkoming en inleiding 

 Eddy Couckuyt, voorzitter - gedeputeerde 



2. Verslag vorige vergadering 
 
3. Samenstelling bestuursorganen 
 
4. Korte terugblik 2017  

 een selectie van acties … 

 Eddy Couckuyt, voorzitter 



Toeristisch-recreatieve 
productontwikkeling 

• Nieuwe wandelrouteproducten 
met brede promotie  

03/2017: belevingsgids 
‘Oeverlopen’ 

 wandellussen langs Schelde en 
Durme en campagne ‘Oeverlopen’ 



Toeristisch-recreatieve  
productontwikkeling 

• 06/2017: wandelnetwerken Vlaamse 
Ardennen   

 
Netwerkkaarten en inspiratiegidsen 

Belevingsgids ‘Koplopen’ 



 Lanceringscampagne  
 en nieuwe website 
 www.wandelhalla.be  
 met routes en véél inspiratie 
 
Verspreiding  gratis wandellussen in 
samenwerking met horeca  



Toeristisch-recreatieve  
productontwikkeling 

• 12/2017: wandelnetwerk Kalkense Meersen 
uitbreiding 

 



Toeristisch-recreatieve  
productontwikkeling 

• Opwaardering bestaande routeproducten 

Najaar 2017 vervanging 
(afgeschenen) borden ‘oudere’ 
fietsnetwerk Meetjesland 

 

 



Sectorwerking (B-to-B werking) 

• Platteland+ project  
B(l)oeiend Oost-Vlaanderen 

 

 

 



Sectorwerking (B-to-B werking) 

• nieuwe maandelijkse logiesconsults 

• Nieuw concept infodag groepen 

 

 

 

 

• Jaarlijkse inspiratiedag 11/12: onthaal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MICE-werking 

 

 

 



Communicatie en marketing 

 

 

 

Bestemmingsgerichte 
campagnes 

Thematische 
campagnes 



05/2017: nieuwe biergids  
met nieuwe fiets- en 
wandelroutes, tips en toppers 
voor bierbeleving  
Oost-Vlaanderen 
 

toeristisch magazine met 
wervende reportages 



Koerskaart Vlaamse Ardennen 
Samenwerking met 
Bahamontes magazine 
 



StapAf magazine 

70.000 exemplaren 
> 50,000 abonnees  

StapAf nieuwsbrief  
84.000 geïnteresseerden 

 

Stapaf fiets- en 
wandelcommunity  
op Instagram, Facebook 

 

Onderzoek naar gebruik 
uitneembaar routeboekje 



Scheldeland vakantieboek 
inspirerend en imagoversterkend 
50.000 ex.; volledig uitgeput 

Regiowerking 



5. Jaarplan en budget 2018 

 Katia Versieck, algemeen manager 



Inkomsten en opbrengsten 

• Totale geschatte opbrengsten: € 4.523.546 

• Toelages provincie (87%) actiedomeinen: 
– toeristisch-recreatieve productontwikkeling 

– Sectorwerking (B-to-B werking) 

– MICE (meetings, incentives, congressen en events) 

– toeristische werking op regionaal niveau 

– promotie en publiciteit 

– kennis- en expertisecentrum 

– algemene werking 

• Toerisme Vlaanderen (routes, projecten) 

• Verkopen, sociale sector, subsidiëring projecten, 
tussenkomsten kosten, lidgelden, … 



Activiteiten en kosten 

Extra inzet 2018 
• fietsen en wandelen: 

– nieuwe routeproducten en nieuwe belevingsgidsen 

– extra beleving wandelnetwerken 

– thematische productontwikkeling (oa. ‘Homeland of Cycling’) 

• sectorwerking: 
– ondersteuning gastvrij onthaal 

– belevingsvol logeren 

– MICE-werking 

• Promotie: 
– nieuwe websites 

– intensifiëren sociale media en content ontwikkeling 

• Onderzoek: 
– fietsonderzoek Vlaamse Ardennen 

• Regionale werking:  
– aanzet nieuw strategisch plan Scheldeland, Leiestreek en Meetjesland 



Toeristisch-recreatieve productontwikkeling 

• Nieuwe routeprojecten:  

– wandelnetwerk Brabantse Kouters (Faluintjesstreek) 

– Expeditie Bulskampveld 

• Aanvullende productontwikkeling 

– ‘Homeland of Cycling’ 

– Eurocyclo 

• Nieuwe belevingsgidsen 

– Denderende Steden (fiets) 

– Meetjeslandse Bossen (wandel) 

– Taalgrenswandelen (2017) 

– Toegankelijk fiets/wandel/auto (2017) 

 



Toeristisch-recreatieve productontwikkeling 

• Verhogen beleving en comfort 

Wnw Vlaamse Ardennen 

Wnw Kalkense Meersen  

Wnw Meetjeslandse Kreken 

• Herwerking fietsnetwerk Vlaamse Ardennen, 
Scheldeland en Gent en fietsroutes 

• Reguliere kwaliteitsbewaking 

• Autoroutes integratie in toegankelijk product 

• Watertoerisme:  
herdruk en nieuwe vaarkaart 



 Kaarten en routebrochures 
(nieuw en herdruk)    € 77.750,00 

 611010 Gratis routebrochures  € 8.000,00 

 Infrastructuur (nieuw, onderhoud)  € 312.800 

 644008 Project ‘Homeland Cycling’  € 100.000 

 644008 Project ‘Eurocyclo’   € 20.000  

 613011 ontmoetingsmoment +  € 30.000 
613007 geschenk vrijwilligers   € 5.000 

Toeristisch-recreatieve productontwikkeling 



Sectorwerking (B-to-B werking) 

• Info- en ontmoetingsmomenten 

• Jaarlijkse inspiratiedag 

• Begeleiding logies en HORECA-vorming 

• Stimuleren nieuwe vormen belevingsvol logeren 
- Schelde Sterk Merk 
- plattelandsproject ‘Toerismeboeren’ 

• Ondersteuning gastvrij onthaal (netwerking, 
begeleidingstrajecten) 

• Ambassadeurstrajecten  
- Leader project ‘Landschapspark Drongengoed’ 
- Bloeiend Oost-Vlaanderen 

• communicatie (nieuwsbrieven, sectorwebsite) 



Sectorwerking 

• Infodag groepsuitstappen  

• Interprovinciale werking verblijfstoerisme 
– Logeren in Vlaanderen Vakantieland vzw 

– Fietsvakanties 

 

 613011 info- en ontmoetingsmomenten  
+ onthaaltrajecten    € 55.000 

 612022 workshop groepen   € 25.000 

 644008 project ‘Toerismeboeren’  € 5.000 

 644008 project fietsvakanties  € 8.000 

 644008 ambassadeur Drongengoed  € 12.000 



MICE-werking 

• Netwerk- en vormingsmomenten aanbieders 

• Prospecties  en individuele begeleiding 

• Ontdekkingsdagen voor bedrijven 

• Communicatie en promotie  
– nieuwsbrieven 

– Nieuwe website 

– Sociale media 

• Beurs- en workshopdeelname 
 

 613013 sectorwerking MICE   € 9.000 

 614015 promotie MICE    € 20.000 
 



Promotie en communicatie 
• Online en offline campagnes 

– Bestemmingsgericht 

– Thematisch 

• Content ontwikkeling en inspiratie 
 sociale media en online   
 (influencers en ambassadeurs) 

• Influencer- en ambassadeurswerking 

• nieuwe websites TOV+ regio’s 
thematische websites 

• Fiets- en wandelmagazine ‘StapAf’ 

• ‘StapAf’ als brand en community 

• Print: parnerships storytelling  
(vervolg Bahamontes koerskaart) 

 

 

 

 

 

 



Promotie en Publiciteit 

• nieuwsbrieven toerist/recreant 

• Perswerking (proactief en reactief) 

• 2 fiets- en wandelbeurzen 
 

• Aankoop wervend beeldmateriaal  
subsidie aankoop beeldmateriaal logies 

• Webshop en distributie brochures 

• Subsidies promotie toeristische evenementen  

• Interprovinciale werking 

– Logeren in Vlaanderen Vakantieland vzw 

– Gezamenlijke promotiecampagne 



Promotie en Publiciteit 

 611012 StapAf     € 74.000 

 Publiciteit (campagnes (thema, regio,  
Vlaams), mailing, sociale media,  
website, beeldmateriaal)   € 525.000 

 613001 pers     € 15.000 

 612003 en 612008 beurzen   € 6.300 

 613002 samenwerking Radio  
(Vlaamse promo)    € 40.000 

 Logeren in Vlaanderen    € 146.000 

 Toelages promotie evenementen  € 5.000 



Regionale werking 

• Regiocoördinatieteams 

• Toelages regionale vzw’s  
en extra middelen bestemmingspromotie 

• Regionale projecten o.a. ‘De Lieve Vervoert’, Steen 
tot Steen, ruimtelijk strategische projecten, Leader 
projecten 

• nieuw strategisch plan Leiestreek, Scheldeland en 
Meetjesland 

 

 

 

 



Regionale werking 

• Toelages regionale vzw’s  
(excl. extra promotie)    €  239.335 

• Regionale projecten  

‘De Lieve vervoert’    € 28.000 

• strategische plannen    € 60.000 

 

 

 

 



Kennis en expertise 

• onderzoek vakantiegangers Vlaamse regio’s  

• Fietsonderzoek Eurocyclo 

• Marketingonderzoek en evaluaties 

• Verwerking en verspreiding beleidsgegevens 
verblijfstoerisme 

• Onderzoek potentie kastelen en erfgoed 

 

Onderzoek    € 13.500 

 644008 project ‘Eurocyclo’  € 40.000 

 



Algemene werking 

• Personeel (Gent + regio’s,  
incl. bijdrage Leiestreek)   € 2.638.201 

• Werkingskosten  
(incl. nieuwsbrieven en verzending)  € 255.400  

• Divers (afschrijving, BTW, …)   € 237.254 



Resultaat 

Resultaat 

 Totale opbrengsten begroot € 4.523.546 
Totale kosten begroot  € 5.018.463 
 

 ‘Onttrekking reserves’ begroot - € 494.917 
 

Vraag goedkeuring budget 2018? 



6.  Varia en rondvraag 
 Data vergaderingen 2018 
  - 20 juni 

  - 12 december 

 
 Rondvraag 
 Receptie 


